
Dua lunradio . 
DANKESPRIMO

Nia "VALENCIA LUNO" devis aperi ,venkante la malhelecon 
de la allaso kaj de la moleco. Nia Grupo,iam viola ,estis 
perdinta koheron kaj komunikemon ,kaj ni konsciis ke ,per 
tia vojo,ĝi devis iri al pereo.

Tial ,la eldonado de iu gazeteto,kvankam ĝi estu spora
da ,kiu vigligu la flamon de la esperantista intereso en 
Valencio kaj ĝia regiono, estis dezirata kaj esperata,jam 
delonge.

Nia unua "lunradio" vekis, tial,grandan kontentiĝon, en 
la valencia esperantistaro,de multaj manifestita ĝoje.

Ni ricevis multenombrajn gratulojn, eĉ de foraj landoj, 
kaj ni dankas multe tiujn kuraĝigojn; sed, ĉar ni taksas 
ĝuste niajn modestajn kapablojn,ni bone mezuras ilian fa
voran kuraĝigon,kaj ni penos,en la estonteco,ne seniluzi
igi ilin, kaj daure prezenti nian gazeteton plej digne kaj 
ŝatinde.

Por tion trafi ni bezonas kalkuli sur io pli ol niaj A»
limigitaj eblecoj. Cia materia helpo estos bonvena,sed ni 
bezonas multe pli,vian kunlaboradon.Nia "Luno" devas esti 
la respegulo de via esperantista vivo kaj de via luma ka
pablojn! esperas ke,pri tio,vi estu donacemaj.

Per via helpo, ni celas havi longan kaj fruktodonan ek
ziston. Ni konscias ke la disvolviĝo de Esperanto en la 
valencia regiono dependas de nia luna disradiado.

Helpu nin!



Inter la ricevitaj salutoj,elstaras tiu de nia sabadella 
samideano L.Serrano, kies valoraj konsiloj multe helpis,por 
la apero de nia "Luno".

Jen lia saluto en "Sabadell Esperantista":

AL NIA NOUA FAMILIANO
A

"Cu al la Luno ni iris jam ?
Ne ! ĉar ĝi alvenis al ni.
Sed,pri kiu Luno vi parolas ?
Ho ! pri la "Luno de Valenci'",

• • •
"Sabadell Esperantista",jam salutas 
la brilantan "Luno-n de Valenci'", 
kaj longan vivon al ĝi deziras 
en nia ronda famili'.

• • •
Inter oranĝodoroj vi naskiĝas;
la esperantistaron parfumos vi; 
la tuta Hispanujo al vi amikiĝas 
pro la esperantisteco de via bela Valenci'.

L. Serrano.

Al tiu ĝentilaĵo respondas nia luna kamarado "Selenjo":

" LUNA
Al la luno iros homoj 
en proksima la estontec'. 
sed la "Lun'" al viaj domoj 
iris jam,per amikec'.

• • • •• • • •
Malfacila estis la tasko, 
sed,per strebo,ja,insiste, 
helpis nin por "Luna"nasko, 
"Sabadell Esperantista".

RESPEGULO "
Kaj,se ni sendas parfumon 
de l'oranĝar' nia,bela, 
ni ricevis helan lumon 
de la spirit sabadela.(!)

• • • •• • • •
Ni iru kune sub standardo 
de la kara ideo interna.
Ni triumfos,jes,kun ardo, 
per kunlaborad' eterna !

o : : o o : : o

"Selenjo" pardonpetas! Por ebligi la rimadon,li imitis 
la parolmanieron de la informistoj de la T.V.E. !

(( (( (( (( (( (( (( )) )) )) )) )) )) ))



"EL ESPAÑOL Y EL LENGUAJE"

Sub tiu titolo aperadas tre interesa spaco en la hispa
na T . V . E .,gvidata de Prof9.ffi.Criado de Val.Ni,esperantis
toj,amantoj de la internacia lingvo,estas,malgraŭ la ge
nerala opinio,dorlotantoj de nia nacia idiomo,kaj ni ple
zuras kiam iu ajn ameme flegas ĝin.Tion faras,kompetente, 
tiu profesoro.

Sed,kiel emantoj kaj praktikantoj de nia regiona lingvo 
-preskaŭ identa al la kataluna- ni,tre speciale ĝuis,kiam 
en freŝa interveno,li admonis tiujn kiuj, tre snobe kaj ox- 
forde,kapablas diri Sólsbari (Salisbury),au Léster (Lei - 
cester),kaj,tamen,ne scias prononci korekte:Sabadell, San 
Feliu de Guixols,Albuixech,Puig,au Fortaleny.

Meritas dankon la parolistoj de nia nacia televido pro 
ilia peno por lerni la korektan paroladon de angla au da
na lingvoj;sed ni atentigas ilin ke ni multe pli dankus 
ilin se ili ne buĉus niajn regionajn lingvojn, kio estus 
multe pli facila tasko... kaj pli justa.

Ĉar mi komencis jam la ĉapitron de la rekomendoj, estas 
tre malagrable aŭdadi tiun madridan slangon, ree kaj ree, 
kiu martelas kruele niajn orelojn,kaj kiu,eble,malsupren- 
irigus la Kihoton de la piedestalo de la statuo,en lapla
co de Hispanujo,por persekuti tiujn "follones kaj malan
drines" kiuj kripligas kastilan lingvon dirante : aerio, 
boseo,ojeptivo,k.t.p.,kaj ignoras la ekziston de la " x " 
en la lingvo de Calderon kaj Lope de Vega !

Se Valle-Inclán reviviĝus,mi estas certa ke lia ŝveban
ta barbo tremegus pro indigno aŭdinte tiujn buĉadojn.

Dume,ni esperu ke la admono de Prof9.Criado de Vai estu 
efika, Ke la ombro de Cervantes daŭre ŝirmu lin !

Kra Tero.
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LIV9 UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO. HELSINKI.
26-VII 2-VIII 1969.-Informojn en la Centra Oficejo de 
U.E.A. en Rottefdam. Aliĝkosto:99 finnajn mkjn.



TRADUKA LUDO.

Nia eminenta samideano DrS E . Tudela,kies vortaroj tiel bo
ne helpas kaj gvidas la hispanparolantajn esperantistojn , 
imagis,por nia "Luno",tre interesan kaj edukan ludon.

Hispana lingvo havas komunajn eldiraĵojn, kies tradukon en 
Esperanton faru la legantoj;ni opinias ke,tio estos des pli 
interesa se la traduko estos... verse,por pli bela kaj pli 
facila enmemorigo. Ben kelkaj el ili:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

como un trapo, 
tren.
tripas.
uno.

Hacer tortilla a una persona o cosa.
Dar tiempo al tiempo. Hz ruftñtbi' farfalle .
Eso no reza conmigo.
A tontas y a locas 
Tomar las de Villadiego. 
Poner a uno 
Llevar buen 
Tener malas 
No tragar a
Dejar algo en el tintero. (daŭrigota)

Vi traduku,1aŭrekomendite,la cititajn eldiraĵojn.Nia lunu
la tribunalo ekzamenos la tradukojn,kaj,en posta lunradio 
ni publikos la nomon de la trafintoj.
Bonvolu cerbumi kaj sendi al ni la 

fajrero !
pruvon de via blindiga

♦ +♦ ♦♦♦♦♦♦♦

KLARIGO.-
Kelkaj samideanoj estis ŝokitaj de nia malkonstanteco pro 

la uzo de Prezidanto,Prezidento.Ni klarigos la aferon.
Prezidento estas la estro de societo au organizo. Prezi - 

danto estas tiu kiu,okaze,funkcias kvazaŭ Prezidento. Tute 
same,studento estas tiu kiu profesie studas,kaj studanto 
estas tiu kiu,okaze,studas ion.
Sed,atentu ! Ne imagu ke tio konsistigas regulon !
Ganto estas manvesto,konstanta au eventuala,sed gento es

tas aro da homoj kiu,eble,ne konas tiun manprotektilon.
Dianto estas ortóptera insekto kies femaloj,tute ne imi - 

tinde,havas la maldelikatan kutimon formanĝi la masklon tuj 
post la ricevo de favoro,kaj mento estas aroma vegetaĵo.
Vanto estas banalaĵo,dum vento estas tio kio forflugigas 

mia-jrT paperaĵo jn. . . k.t.p.



PUR " VALENCIA LUNO

Emiljo Verdu.
A

Ĉar mi estas iomete lunema,mia menso ofte vagadas, kvazaŭ 
hertzaj ondoj tra etero,celante esplori nian najbaran sate
liton.filia menso konas,fantazie,kelkajn lunajn aferojn, ek
zemple : krateron de Platono,de Koperniko kaj tiun de Arki- 
medo.Gi konas,ankaŭ,la maron de Fekundeco,kaj tiun de la 
Sereneco.
Kelkaj teruloj revas,delonge,atingi Lunon per iaj ajn ri

medoj.Laŭ Julio Verne,per artileria kuglego.
Modernaj scienculoj sopiras atingi ĝin per raketoj.
Nia modesta menso ankaŭ dezirus viziti Lunon,kvazaŭ astro- 

naviganto,por esplori ĝian internaĵon, ĉar oni diras ofteke 
tie ekzistas allogaj trezoroj,kaj,eĉ,petrolo,kaj ne eks - 
pluatitaj orminejoj.Tiajn trezorojn ni ege bezonas cele al 
disvastigo de nia granda idealo Esperanto,kaj pligrandigi 
nian karan "Luneton".

En nia terglobo,ankaŭ estas pluraj aferoj similaj al tiuj 
de nia satelito.

Apud vulkano Teide,en la Kanaria Insularo,estas fabela pe
jzaĝoj estas stranga dezerto plena je lafaj figuroj.
Ankaŭ,ĉe ni,svarmas lunatikuloj, kiuj revas trafi 14 rezul

tatojn ĉe la intervetoj,kaj fariĝi milionuloj !
Don Kihoto aŭdis tiatempe,fortegajn bruegojn devenante el 

lunaj akvofaloj,ĉar,laŭ li,en la Luno fluas riveroj.
Bedaŭrinde,ne ĉiuj homoj,en la mondo,estas saĝaj;ankoraŭ- 

foje,ekzistas tro da revemuloj kiuj deziras tuŝi, permane, 
nian noktan lumigilon.

Tili pardonpetas nian legantaron, se mi , mal ser ioz e au ŝerce- 
me,verkis tiun ĉi skribaĵeton, ĉar ankaŭ mi estas

LUNATIKULO.

Nia samideano Verdu estas bona, mai no vai esperantisto, kiu, 
de sia emiritiĝo,tre imitinde,uzas sian tempon instruante 
Esperanton.Do,li semas kaj semas konstante...



BARCELONA ESPERANTISTA RENKONTIGO 1969.TARRASA . 22-VI-59.

Ni bedaŭras ne informi ĝustatempe nian legantaron pri la 
okazigo de tiu interesa renkontiĝo enLesFonts de Terras- 
sa.La programo estas tre interesa ,kaj la ebleco renkonti 
tien tiom da bonaj esperantistoj,estas tre alloga. Sed la 
dato de nia ekapero ne ebligas la propagandon. Ni aŭguras 
grandan sukceson al tiu grava pruvo de vigleco,kaj ni es
peras fari la merititan recenzon,kiam ni havos la eblecon.

• • •• •• ••• • • • • ••

29§ HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO. La Laguna (Tenerife) 
5§ - 10§ Dulio 1969.

Adreso de la 0-K. : Apartado 53. La Laguna (Tenerife)

Nia nacia kongreso estos, sendube, tre interesa. Lanralpro- 
ksimeco malebligos amasan ĉeeston,sed la alveno de multaj 
eksterlandaj samideanoj,kiuj anoncis sian partoprenon kom
pensos tiun mankon.La laboremo de la kanariaj samideanoj 
kaj la allogo de la belaj insulaj panoramoj estas promeso 
de memorinda kongresa vojaĝo.
Nia Federacio organizas tre interesan aviadilan vojaĝon, 

pri kies detaloj informos la Sekretariejo de H.E.F.

25§ INTERNACIA KONGRESU DE ESPERANTO-T.E.3.0.
TyresS (Sved.)

de la al la 1D§ de A ugusto . ¡Ylyggdalvagen, 123 .

VALENCIA ESPERANTISTA RENKONTIGO EN CHESTE.1-V 1-1969.

Per cirkulero ni anoncis antaŭ nelonge nian regionan ren
kontiĝon, kiu, latisa jne, estos tre grava,pro la partopreno de 
valenciaj kaj katalunaj esperantistoj.

La Chestaj samideanoj meritas ke ĉiuj partoprenu ĝin.



GŬ3IGA SCIIGO.

Gis antaŭ mallonge,pro tute nekomprenebla kialo - eble , 
pro persona miskompreno - en nia najbara lando, Portugalu - 
jo,kie vivas tiel multaj kaj tiel bonaj esperantistoj, nia 
movado trovis nesupereblajn malfacilaĵojn por disvolviĝi.

Nun,la afero estas tute ali a.Esperanto povas esti publi
ke instruata,propagandata,kaj ni antaŭvidas la eblecon vi
ziti niajn samideanojn okaze de kongreso,en Lisbono.

Ni gratulas,do,la portugalajn esperantistojn,kiuj,dum la 
malluma epoko,kuraĝis teni la torĉon,instruante, publikan
te,kaj,manke de memkongreso,vigligis la niajnjkaj tre spe
ciale tiujn kiujn,pro konstanta ĉeestado,ni konsideras kva
zaŭ niajn fratojn.

Tra densa mallumo briletas la celo...

i x ±1X1 x

ĜUSTIĜO.

En la recenzo de nia lasta Universala Kongreso,en Madri
do,aperinta en nia unua lunradio,ni informis ke la novelo 
"Soleco",majstre tradukita de nia samideano en Tarrasa, 3. 
Ventura, estis eldonaĵo de la Federacio, okaze de la kongreso.

La fakto estas ke la eldonadon faris Sr9 Ventura,propra
koste,kio plivalorigas lian meriton,pro tiel efektiva kon
tribuo al la esperanta literaturo.

Al Cezaro...

o*o+o»o+o*o+o
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8§ 3unio,69. INTERNACIA RENKONTIĜO EN PERPIGNAN.

Interesa renkontiĝo por samideanoj loĝantaj ambauflanke 
de la kataluna landlimo,Partoprenos Dre Albault,Preziden
to de la Franca Unuiĝo Esperantista,kaj Profs M. Sancho 
Izquierdo,Prezidento de H.E.F. La Urbestro de Perpignan 
honore akceptos la renkontiĝantojn.

Informos:Centre Culturel Esperantiste:5,Quai Vauban.



VERSIGADA ESPERANTO - GRAMATIKO 
de

F.de Souza ALlfiADA ( S. Paulo. Brazilo)

Generalaj reguloj.

Esperanton lernu ni ! 
La meto cl' estas facila.
Ke ni vidu tion ĉi, 
Kio estas,ja,utila.

• • • •
□en venas la gramatiko: 
Mi studu ĉi gravan paŝon 
Tute plenan de logiko... 
hli faros al vi malkaŝon.

• • • •
Reguloj estas dekses
Laŭ kiuj lerniĝos ĉio...
Sed dependas la sukcea' 
De bonvolo,energio.• • • •
Artikolo nedifina 
blankas; antaŭvido norma.
Tamen,estas la difina:
Gi estas LA,unuforma,

• • • •
Por ĉiuj genroj uzata: 
Neŭtrala,vira,virina;
L'artikol' ne fleksiata 
Estas,fakte,origina.

• • • •
Ankaŭ la nombroj, la kazoj, 
Forestas ĉe 1'artikolo,
Kaj pro tio,simplaj bazoj 
Ĝin regas.Estas kontrolo.

• • • •
Dua regulo nun venas,
Rilata al substantivo: 
Kiel finaĵon ĝi prenas 
La 0 en nominativo.

Ni devas por la pluralo
Al ŭ-finejo de nomo
Almeti □ ; jen signalo
De la helpa idiomo

• • • •
Kazoj,do,ĉe substantivo
Ekzistas du:1a unua
Citita:nominativo; 
Akuzativo,la dua.

• • • •
Literon N ni aldonas
Al ĉiu nominativo,
Car tion,fakte,ordonas
La dua,1'akuzativo.

• • • •
Ceteraj kazoj aperas
Helpe de prepozicio:
DE,AL,PER,ja nin liveras
Ekzemplojn pri 1'materio

• • • •
DE estas por genitivo,
Kaj AL por dativo uzata;
PER estas por ablativo,
Sed ne nur fii aplikata...

• • « •
Venas nun regulo tria,
Rilata al adjektivo.
Finaĵo _A estas ĝia
Kiam en nominativo.

• • • •
Gi kazojn kaj nombrojn havaj
Kiel havas substantivoj. 
AntaVímet'de PLI ja pravas 
Se venas komparativoj.

(daŭrigota)

F.de


KOmiKA EMBARASO

La tutmonda gazetaro raportis,antaŭ nelonge,fakton,kiu, 
por la ĝenerala publiko, estas ridinda, en la nuna epoko. 
Por ni,esperantistoj,la afero estas pli ol ridinda,bedaŭ
rinde,se ne plorinda.Ĵen la afero:

Franca trenŝipo kaptis, hazarde, per siaj retoj,britan 
submarŝipon.Feliĉe,la alkroĉigo ne okazigis personajn ak
cidentojn, sed,pro manko de reciproka interkompreno,fran
coj kaj britoj ne sukcesis harmoniigi la manovrojn,kaj la 
situacio fariĝis danĝera. Feliĉe,la proksimeco de la mar
bordo ebligis la intervenon de fakaj tradukistoj,kiuj,per 
helikoptero,interkompreniĝis la interesulojn,kaj la afero 
povis esti solvita.

Sed,la logiko kaj la ĝisdateco de la komprenemo,ne !
Io simile al la nuntempe lumigado per torĉoj !♦ ♦ ♦

ĈU PORTEBLA TRADUKMAŜINO ?

Foje,iu ĉionsciantulo asertis,aplombe,ke Esperanto havis 
nenian ŝancon sukcesi,ĉar,de nun,la homa interkompreno ea
tas solvata de elektronaj tradukmaŝinoj.

Esperantisto respondis al li ke,krom la malperfekteco de 
la rezultoj,la multekosteco de la akirado malpermesas tion 
al privatuloj.

Kiam oni povos uzi porteblajn tradukmaŝinojn por butiku
mi, vojaĝi kaj studi ?

PERFORTE , MAIZON !

Angla lingvo ne estas,fo je,komprenebla,eĉ por anglaj pa
rolantoj. Iam,la brita armeo en Germanujo devis manĝi,de
vige,maizon anstataŭ tritikon,ĉar de U.S.O.N.O.oni sendis 
al ili,tion,ĉar,per la sama vorto ili komprenas malsaman 
aferon.

Kio,do,povus okazi,dum militaj cirkonstancoj,kiam la or
donoj de stabestro devus esti plenumita de diversnaciaj 
subuloj ? Cu,anstataŭ kuglojn oni sendus ankaŭ...maizon ?



AL MIAO KUNLABORONTOJ

Nia gazeteto celas esti,krom informilo por nia Grupo,es
primo de sentoj kaj sopiroj de ĉiuj esperantistoj en la tu
ta mondo.Sed,por harmoniigi la enhavon de niaj "lunradioj", 
ni bezonas averti pri la karaktero de la kontribuaĵo j.Ĉef e, 
ni postulas absolutan apartigon de ĉia partieca aŭ politi
ka tendenco,kaj de ĉia kampanjo kiu povu veki polemikon,eĉ 
pri ... gramatikaj opinioj.

Komikaĵo,eĉ eksplodridiga,ne rilatanta al nia afero,tute 
ne taŭgas.

Ni estas pretaj represi valorajn esperantaĵojn,ĉar ni o- 
pinias ke la diskonigado de elstaraj artikoloj estas pli 
taŭga ol la lanĉo de banalaĵo.

Nia "Luno" preferus lumigi ridantan mondon, sen malagra
blaĵo j , ĉikano j nek piedalkroĉigoj -ĉefe,inter nia propra 
anaro- kaj,se ili ekzistas... ni ignoros ilin !

Tial,ni konsideras ke ĉio kio povos gajigi nian leganta
ron,estos bonvena,kondiĉe ke ĝi estu ortodoksalaŭ niaj an- 
taŭmarkitaj postuloj.

DE NUN,ĈE LA STELOJ.-
Dum la pasinta Januaro ĉesis la suferadon de nia valen -- 

cia samideano Francisko liioreno Alcocer, kiu, de antaŭ long ja- 
re mastris la lingvon kaj agis laŭ principoj de paco kaj 
amo.Ni rememoros la bonan amikon pro liaj personaj meritoj 
kaj pro lia fidela esperantisteco. Ni kondolencas lian ne- 
konsoleblan vidvinon !

Ce la fino de Aprilo malaperis.subite.Alfredo Villa Villa, 
inĝeniero,vigla esperantisto,propagandisto,verkisto,orga - 
nizinto de la brila kongreso en Gijón,en 1955.

Li faris notindan prelegon en la kongreso de Valencia en 
1964.Li lasas profundan Malplenon inter ni kaj ni esprimas 
al lia familio kaj al gijona samideanaro nian sinceran ĉa
grenon.
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ACTIVIDADES DEL GRUPO ESPERANTISTA DE VALENCIA

Nuestro Grupo no solamente instruye el idioma,en los di
versos periodos en que se divide el año,sino que aprovecha 
todas las coyunturas para difundir el Esperanto en cuantas 
ocasiones se presentan.

En los pasados meses,el Dr.Herrero pronunció tres confe
rencias en el auditorio de 0. S.C.U.S.(Obra social y cultu
ral obrera),que fueron muy del agrado de los numerosos oyen
tes,y que fueron el inicio de un breve curso de Esperanto, 
del que se encargó nuestro veterano samideano E.Verdu. Ul
timamente,en el mes de Abril,fue nuestro Presidente,D.Juan 
Devis,quien aprovechó la ocasión para abordar el tema so - 
cio-idiomático,y logró captar la atención del numeroso pú
blico,que ya comprende que el Esperanto,no es solamente un 
medio de expresión,sino una disciplina moral.

En un número próximo trataremos extensamente de la labor 
propagandística llevada a cabo por el Prof. D.Félix Nava
rro,que,año tras año,va logrando,en las escuelas del Patro
nato de la Juventud Obrera,que docenas y más docenas de mu
chachos se inicien en el Idioma Internacional.

No menos importante y eficaz es el impacto que sigue pro
duciendo en la conciencia pública,la actividad difusora de 
nuestro Grupo mediante las semanales emisiones radiadas en 
"La Voz de Levante".Gracias a ellas,los valencianos siguen 
oyendo Esperanto,desde hace veinte largos años,y,por lo tan
to, saben que el Esperanto no es algo "que fue", sino " que es" , 
que no es una cosa misteriosa ni ilegal,sino pública y san
cionada favorablemente por las Autoridades; que gracias a 
ellas,oyen las voces de numerosos extranjeros que les ha
blan en el idioma de Zamenhof,y que se entienden, mediante 
él,con sus interlocutores; luego,que "sirve para algo prác
tico" .

Durante estos veinte años,el programa semanal ha produ
cido una série de artículos doctrinales que constituye una 
labor ingente.Un nuevo ajuste de ondas va apermitirla au
dición de estos programas en toda España y en m uchas par
tes del extranjero,lo que constituirá un tanto muy impor
tante para la propaganda del ESPERANTO.



VALENCIA MOVADO

La FESTO DE ESPERANTO, ĉijare, kiel kutimB, estis vigle 
celebrata: Frata kunmanĝo;Meso,por la katolikoj -esperant
lingve celebrata- kaj kantata de la Infainhoro gvidata de 
Profe .Felikso Navarro;laŭrokronado de la steleo de Dro.Za
menhof; vizito al la mortintaj samideanoj kies steleoj mon
tras, per la verda stelo, ilian ĝismortan esperantistecon. 
Laste,specialan lecionon al la nunjaraj kursanoj,por ins
trui ilin pri historio kaj celoj de Esperanto.

Do,ni faris nian eblon por festi ĝin plej diene kaj efi
ke,celante la flegadon de novaj vicoj da junaj samideanoj, 
kiuj,en proksima estonteco, anstataŭos nin.

• • • • •

Nia LUNRADIO devis aperi plejlaste dum Oktobro.
Diversaj aferoj tion malpermesis, ĉefe, la multokupiteco 

de la redaktoraro, kaj ankaŭ, malfacilaĵoj por la presado.
Tial, ni lanĉas ĝin ĉe la fino de Decembro,kiam ĉiuj sin 

preparas por bone festi la Kristnaskon,kaj trapasi plej ga
je kaj esperplene la transiron al la Nova Jaro.

Tiuokaze, ni volas esprimi al ĉiuj legantajesperantistoj, 
ĉu valenciaj,ĉu ne,niajn sincerajn , fratajn kaj korajn bon
dezirojn por ili kaj iliaj familianoj; ankaŭ por iliaj es
perantistaj grupoj.

• • • • • •

MIERES

KONGRESURBO DE LA 30§ HISPANA KONGRESO DE

ESPERANTO
A»

MIERES, mineja, industria ,sed ankaŭ panorama urbeto. Gi, 
propramerite, povas motivi viziton,kiu estas duoble faren
da se oni konsideras ke nia venonta kongresurbo nestas vi
glan samideanaron, kiu sopiras al la efektivigo de tiu even
to. La tiea Urbestro invitis al ĝi, kaj tio estas garantio 
de serioza kaj kontentiga kunveno. Ni partoprenu! \

xx >x xx xx


